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Abstract: 

This article discusses hilah (plural: hiyal) or stratagem in Islamic family law. 

Hilah is one of the most important concepts in Islamic jurisprudence (fiqh). Hilah 

is simply defined as an attempt to manipulate the law and replace it with other 

rules without losing the essence of the law. The question that arises is what is the 

ruling of legal engineering in Islam? By means of normative study, this article 

presents the legal opinions regarding hilah in Islam. This study reveals that hilah 

can be divided into two kinds: Hilah Jaizah (allowed hilah) and Hilah 

Muharramah (forbidden hilah). Hilah jaizah is allowed in Islam by looking at 

certain conditions. In the context of Islamic family law, hilah can be done in such 

following conditions as: the bride's requirements of her prospective husband so as 

not to committing polygyny, and if that happens then the wife may sue him for 

divorce. Other conditions include when someone is allowed to admit to be infidel 

(kafir) for the sake of his/her family safety. Meanwhile, a case of hilah 

muharramah is doing tahlil marriage. 
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Abstrak 

Artikel ini membahas hīlah (plural: hiyal) dalam keluarga Islam; yang mana 

hīlah merupakan salah satu konsep penting dalam fikih. Hīlah secara definisi 

disimplifikasikan sebagai upaya merekayasa hukum dan mengganti dengan 

ketetapan lainnya tanpa  menghilangkan hakikat dan esensi dari suatu hukum 

tersebut. Pertanyaan yang muncul adalah bagaimana hukum perekayasaan suatu 

ketetapan dalam Islam? Dengan kajian normatif, artikel ini menyajikan 

pandangan hukum mengenai hīlah dalam Islam. Hasil dari kajian ini menegaskan 

bahwa hīlah dapat terbagi menjadi dua macam: hīlah jāizah dan hīlah 

muharramah, hīlah yang diperbolehkan dan hīlah yang diharamkan. Hīlah jāizah 

adalah hīlah yang diperbolehkan dalam Islam dengan melihat kondisi-kondisi 

tertentu. Dalam konteks keluarga Islam, hīlah dapat dilakukan dalam kondisi; 

calon istri memberi syarat kepada calon suami agar tidak berpoligami, dan jika 

itu terjadi maka istri boleh menggugat cerai, dan kondisi di mana boleh mengaku 

kafir demi keselamatan keluarga. Sementara itu, contoh kasus dari hīlah 

muharramah adalah melakukan nikah tahlil. 
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 المقدمة . أ

على آلو وصحبو احلمد  رب العادلني، والصالة والسالـ على أشرؼ األنبياء وادلرسلني و 
أمجعني. وبعد. فإف نظرية احليل من النظريات ادلهمة يف اإلسالـ الذي البد أف ينتبهوا بو 
ادلسلمني. لكي تكوف األسرة ادلسلمة الصاحلة فعلى ادلسلمني أف يعلموا نظرية احليل 

 اجلائزة واحليل  ارمة حىت ال يفعلوف ما حـر ا تعاىل ودينع بو. 
قع كثري من األسرة ادلسلمة بعض ادلشلكة، منها فسخ النكاح، والنكاح يف الواقع، يو 

التحليل، وتزوج الزوج بدوف إذف زوجتو، وتطلق زوجتو عليو بسبب ذلك. لذلك يصدر 
نظرية احليل يف بياف أف ىناؾ نظرية يف جواز لزوجة شرط زوجها أال يتزوج عليها إال 

ف رلهواًل عن نظرية مهمة يف األسرة لبعض األسباب. فالبد أف نعرفها حىت ال يكو 
 ادلسلمة. 

 
 الحيل تعريفو لغة واصطالًحا  . ب

: ابن منظورهبا  جاءت كلمة احلَِيل بادلعٌت السليب ادلعروؼ، وأّّنا مجع احليلة. وعّرؼ
احلوؿ: احليلة والقوة، قاؿ ابن سيده: احلْوُؿ واحلْيُل واحَلِوُؿ واحلِيَػَلُة واحَلويُل واَالُة "
ْحِتياؿ والتَّحوُّؿ والتحيُّل كل ذلك: احِلذُؽ وجودة النظر، والقدرة على دقة التَصرؼ، واال

واحلَِيل واحِلَوؿ مجع حيلة، ورجل ُحَوؿ وُحَولَة مثل ُهََُزة، وُحولة وُحوَّؿ وَحَوايّل وُحوايّل 
ٔوَحَوْلَوؿ: زُلْتاؿ شديد االحتياؿ"

ىي اليت وقاؿ اجلرجاين: "احليلة اسم من االحتياؿ و  .
 .ٕ. ا يكرىو إىل ما حيبو"حَتوِّؿ ادلرء عمّ 

                                                           
ٔ
لسان بن على، أبو الفضل، مجاؿ الدين ابن منظور األنصاري الرويفعى اإلفريقى، ابن منظور، زلمد بن مكـر   

 .٘ٛٔص  ٔٔج  ىػ(. ٗٔٗٔ، ٖ)بريوت: دار صادر، ط العرب،

ٕ
. ضبطو وصححو مجاعة من العلماء التعريفاتاجلرجاين، علي بن زلمد بن علي الزين الشريف اجلرجاين.   

 .ٜٗص  (ـٖٜٛٔ-ىػ ٖٓٗٔ، ٔطب العلمية، : دار الكتلبناف ،بإشراؼ الناشر. )بريوت
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 البقاء أيبؿ ونقل عن زلمد ادلسعودي بعض تعريفات أخرى للحيل، منها: قو 
هبا يتحوؿ فاعلها من حاؿ إىل حاؿ بنوع تدبري ولطف حييل  احليلة من التحوؿ ألفّ أّف: "

 .ٖ"بو الشيء عن ظاىره
ما يتوصل هبا إىل حالة ّف احليلة ىي: "القرآف أالراغب األصفهاين يف غريب  قوؿ

ا فيما يف تعاييو خب  وقد تستعمل فيما فيو  خفية وكذا احلويلة وأكثر استعماذلما يف
أي  [ٖٔالرعد: ]﴾َوُىَو َشِديُد اْلِمَحالِ ﴿حكمة، وىذا قيل يف وصف ا عز وجل: 

كر والكيد ال الوصوؿ يف خفية إىل الناس إىل ما فيو حكمو وعلى ىذا النحو وصف بادل
 . ٗالقبيح"على وجو ادلذمـو تعاىل ا عن 

فهذه ادلفاىيم تؤّدي إىل بياف كلمة احليل أّّنا تقصد إخفاء شيء بإظهار شيء 
آخر يف الظاىر. ويستنبط كذلك من البيانات أّف احليل ىي عملية حتويل شيء إىل شيء 

 و.آخر يشبهو بقصد تغيري الشيء شلا ال حُيّب إىل ما حُيبّ 
 

 حكم الحيل وأدلّتوج. 
 صحيح، والفعل ادلتحيل بو غري يف اإلسالـ غري مشروع احليل يف أصلها الشايىب أفّ يرى 

فإذا كاف األمر ىف ظاىره . احليل ىف الدين بادلعٌت ادلذكور غري مشروعة ىف اجلملة"فيقوؿ: 
سلالفة فالفعل  وباينو على أصل ادلشروعية فال إشكاؿ، وإف كاف الظاىر موافقا وادلصلحة

 شرعيةال بعض النصوصىناؾ . ودلزيد إىل كالـ الشاييب، ٘"غري صحيح وغري مشروع
ما جاء ىف  األّوؿ: :، منهاادلنع من االحتياؿ ىف الشريعةتشري إىل رلموعها  اليت كانت

: فقد ذـ ا ىذين الفريقني وتوعدىم القرآف من نصوص خاصة بادلنافقني وادلرائني

                                                           

3
 .ٛٓٔص  ىػ(ٙٓٗٔ : مطابع اجلامعة اإلسالمية، د.ط،)د.ـ ،الحيل زلمد ادلسعودي،  

ٗ
 .ٛٓٔص ادلصدر نفسو،   

٘
ىػ/ ٚٔٗٔ ،ٔ: دار ابن عفاف، طد.ـ). الموافقات ،الشاييب، إبراىيم بن موسى بن زلمد اللخمي الغرنايي  

 .ٓ ٖٖص  ٕج  ـ(ٜٜٚٔ
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 أو عماًل، للشارع منو ع عليهم، ويتمثل النفاؽ ىف الرياء ىف أّنم أتوا قواًل بالعقوبة وشن
 .قصد معني، وىم يقصدوف منو ما يناقض ىذا القصد

ـ عليهم الصيد ىف الذين حرّ ما جاء ىف القرآف ىف شأف أصحاب السبت والثاين: 
سبت مث يـو السبت فحفروا حياضا تصلها قنوات بالبحر حىت تدخلها احليتاف يـو ال

حيبسوّنا حىت يصيدوىا ىف األياـ اجلائز فيها الصيد، وقد كاف عقاهبم بادلسخ، وىو أشنع 
 .العقوبات

وتفريق اجملتمع خشية ما جاء ىف السنة من النهى عن مجع ادلتفرؽ والثال : 
الصدقة ذلك أف اجلمع والتفريق جائزاف إذا قصد اخلليطاف مصلحة مشروعة لذلك 

ف ذلك الفعل مل يقصد بو إال إسقاط الزكاة الواجبة أو تقليلها فإف ىذا الفعل، أما إذا كا
ما جاء ىف السنة من  والرابع:  .القصد يبطل. ألف ما خالف قصد الشارع حراـ بايل

الذين استحلوا زلاـر ا بأدىن احليل، فقد حـر ا عليهم  حتذير ادلسلمني من فعل اليهود
 ٙىذا.أمثاّنا، وقد لعن ا اليهود بسبب فعلهم  الشحـو فجملوىا وباعوىا وكلوا

، والراشى وادلرتشى، وحرمة بيع ما جاء ىف السنة من لعن الل والل لوواخلامس: 
  ٚالعينة، وىدية ادلدياف، وغلوؿ األمراء والبيع والسلف.

فيّتضح من خالؿ ما سبق أّف احليل يف األصل زلظورة وغري شرعية يف اإلسالـ 
يف األغلبية تأيت بقصد سيء كما كانت فيها نوع من التدليس والكذب واالفًتاء  ألّّنا

فاحليل وادلكر. ولكّن ىناؾ بعض االستثناءات يف ىذه األمور كما قاؿ عنها السيويي: "
ظرية حىت تكوف مباحة لكوّنا متفًقا ـ إبطاذلا وذمها والنهي عنها ما ىدـ أصال اليت تقدّ 

شرعيا وناقض مصلحة شرعية، فإف ري مناقض بادلقاصد الدينية. بالشريعة اإلسالمية وغ
فرضنا أف احليلة ال هتدـ أصال شرعيا، وال تناقض مصلحة شهد الشرع باعتبارىا؛ فغري 

                                                           
ٙ
 .ٕٛٚص  ٕج  صدر نفسو،ادل  

ٚ
 : موقع وزارة األوقاؼ ادلصرية، د.ط،)مصر، موسوعة الفقو اإلسالمي المصريةموقع وزارة األوقاؼ ادلصرية،   
 .ٔٙت( ص د.
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وذلذا، جاء ادلناقشة اليت تبنّي أّف احليل تنقسم إىل  بايلة".داخلة يف النهي وال ىي 
 اقشة عنها كما يلي: قسمني: قسم شرعي وقسم غري شرعي. وجاءت ادلن

 الحيل د. أقسام 
ضابط عاـ دييز بني ما  إىلالنظر  ةجباو علًما بأّف احليل تنقسم إىل قسني، فإّّنا تأيت ب

فهذا الضابط العاـ تتضّمن فيو بعض  ٛجيوز.جيوز من احليل يف نظر الشارع وما ال 
الحيل ضابط اجلائزة. فاألمور ادلقّسمة إىل نوعني: ضابط احليل اجلائزة وضابط احليل غري 

كل يريق مشروع يًتتب على سلوكو حتقيق مقاصد الشارع من فعل ما أمر ": الجائزة
ضابط . و ٜ"ا بو واجتناب ما ّنى ا عنو وإقامة احلق وقمع البايل فهذا جائز مشروع

كل يريق يًتتب عليو إبطاؿ مقاصد الشارع أو العب  هبا من ": الحيل غير الجائزة
لواجبات وارتكاب للمحرمات وقلب احلق بايال والبايل حقا فهذا زلظور يذـ إسقاط ل

النور  هما كمثلالفرؽ بينمثل  أفّ  النوعنيويّتضح من ىذين  .ٓٔ"فاعلو ومعلمو
 .واإلمثالرب ما بني و  ،العدؿ والظلم، وكذلك ما بني احلق والبايلما بني و  ات،موالظل

ومرجع األمر فيها " الثة أقساـ وقاؿ:وينقسم السيويي احليل يف اإلسالـ إىل ث
 .، كحيل ادلنافقني وادلرائنيال خالف في بطالنوأحدىا:  :إىل أّنا على ثالثة أقساـ

؛ كالنطق بكلمة الكفر إكراىا عليها، فإف نسبة التحيل هبا ال خالف في جوازهوالثاين: 
فاسد األخروية وادلصاحل وادلدلقتضاىا، يف إحراز الدـ بالقصد األوؿ من غري اعتقاد 

مقدمة يف االعتبار على ادلصاحل وادلفاسد الدنيوية باتفاؽ، إذ ال يصح اعتبار مصلحة 
دنيوية ختل مبصاحل اآلخرة، فمعلـو أف ما خيل مبصاحل اآلخرة غري موافق دلقصود الشارع؛ 

محل وأما الثال : ىو   .فكاف بايال، ومن ىنا جاء يف ذـ النفاؽ وأىلو ما جاء
وفيو اضطربت أنظار النظار من جهة أنو مل يتبني فيو بدليل واضح  والغموض،اإلشكال 

                                                           
ٛ
 .ٗٔٔص ، الحيلزلمد ادلسعودي،   

ٜ
 .ٗٔٔص ، ادلصدر نفسو  

10
 .ٗٔٔص ، ادلصدر نفسو  
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قطعي حلاقو بالقسم األوؿ أو الثاين، وال تبني فيو للشارع مقصد يتفق على أنو مقصود 
لو، وال ظهر أنو على خالؼ ادلصلحة اليت وضعت ذلا الشريعة حبسب ادلسألة ادلفروضة 

 ٔٔفيو".و متنازعا فيو؛ فصار ىذا القسم من ىذا الوج
ومع ىذه البيانات للضابط العاـ الذي وضعو ادلسعودي واألقساـ اليت قّسمها  

السيويي مع إضافة البيانات ألمثلتها بالتقصيل، يالحظ البح  أّف احليل ادلباحة واحليل 
اّرمة يف اإلسالـ واضحٌة وبّينُة. كما يالحظ أّف من واجبات ادلسلمني أف ينتبهوا إىل 

فرؽ ما بينهما حىّت ال يتداخلوف إىل احليل اّرمة بسبب جهالتهم وعدـ وعيهم هبذه ال
النظرية الفقهية ادلهّمة. علًما بأّف ىذه النظرية تعترب موضوًعا واسًعا، فريكّز البح  إىل 

   األسرة وأمثلتها، وىي كاآليت: موضوع احليل يف
 الحيل في األسرة وأمثلتوه. 

نات، فإّف احليل يف األسرة كاحليل يف رلاالت أخرى كذلك، بعضها كما سبق من البيا
 أواًل: شروط ادلرأة لزوجها على أاّل يتزوج عليها.جائزة وبعضها زلّرمة. ومن أمثلتها ىي: 

نظرًا إىل أّف شرط ادلرأة تُعترب من الشروط اليت جيب توافرىا عند العقد، فمن ادلمكن أف 
زّوجها حىّت ال يتزّوج عليها يف ادلستقبل. وواضٌح أف ىذا تشًتط ادلرأة دلن أراد أف يت

الشرط يعّد من احليل ألّف ادلرأة قد اشًتيت هبا خلوفها من الغرية إذا تزّوج عليها زوجها. 
فاحليلة يف  ،إذا خافت ادلرأة أف يغريىا زوجها بالزواج عليهاقاؿ ادلسعودي يف ىذا األمر: "

إف  ؛وليُّها يف العقد أنو مىت تزوج عليها فأمرىا بيدىامنع ىذا األذى أف تشًتط ىي أو 
وىي ما كاف ادلقصود وىذا ادلثاؿ من احليل اجلائزة  شاءت أقامت معو وإف شاءت فارقتو.

. فإّف ىذا نوع من احليل كانت خائزة ٕٔ"منها جائزًا شرعًا من إثبات حق أو رفع بايل
ؽ االشًتاط بيدىا، وإف شاء الرجل، ألّف ادلرأة ال تناقض األحكاـ الشرعية ألّف حقو 

 قُبل، وإف مل يشاء، فلم يُقبل.  

                                                           
ٔٔ

 .ٖ٘ٛص ، ٕج  ،الموافقاتالشاييب،   

ٕٔ
 .ٜٔٔص ، الحيلسعودي، زلمد ادل  
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ال شّك أّف مقصد النكاح يف اإلسالـ أّوذلا ثانًيا: نكاح الرجل بادلرأة ليعتز هبا. 
لتحقيق الغاية الدينية وىي اإلعالء لكلمة ا يف األرض وكذلك ألجل بناء األسرة 

اإلسالمية. وإضافة إىل ذلك، كانت من بني مقاصد ادلسلمة اليت تؤّدي إىل تقوية األمة 
النكاح يف اإلسالـ أف ينتفع الزوج بزوجها كما تنتفع الزوجة بو لكوّنما منبع السكينة 

َوِمْن آيَاتِِو َأْن َخَلَق َلُكم مِّْن أَنُفِسُكْم َأْزَواًجا ﴿وادلوّدة والرمحة كما يف قولو تعاىل: 
َها َوَجعَ  َنُكم مََّودًَّة َورَْحَمًة لَِّتْسُكُنوا ِإلَي ْ ِلَك ََليَاٍت لَِّقْوٍم  ۚ  َل بَ ي ْ ِإنَّ ِفي ذََٰ

ُرونَ  : يَ تَ َفكَّ قاؿ:  ملسو هيلع هللا ىلص[ ويف احلدي  عن عبد ا بن عمرو أّف رسوؿ ا ٕٔ﴾]الّرـو
نْػَيا اْلَمْرأَُة الصَّاحلَُِة" ُر َمَتاِع الدُّ نْػَيا َمَتاٌع َوَخيػْ "الدُّ

ٖٔ 
رأة ليعتز هبا من احليل ألّّنا قصده فيو ليس رلرّد وذلذا، يعّد نكاح الرجل بادل

النكاح بنية العبادة  واحلاجة إىل الذرية وحفظ النفس فقط، بل تقصد االنتفاع بأمور 
 أخرى من ادلرأة اليت تزّوجها.  
ومن أمثلة ىذا النوع أف ينكح ادلرأة ليعتز بأىلها أو ليستعني قاؿ ادلسعودي: "

يما ال يغضب ا فإف ادلقصود جائز ولكن النكاح مل يوضع لذلك مباذلا، أو جبماذلا ف
ا حـر شرعًا على وجو القصد، وإمنا وضع بالقصد األوؿ لطلب النسل وعفة الزوجني عمّ 

ا وادلساكنة واالزدواج وقد يستتبع ادلعاونة والنصرة فإذا نكح ادلرأة دلا ال ينتفع بو، أو 
كاح ألف ىذا ادلقصود ال يتناىف مع مقاصد النكاح ألىلها ينصرونو مثال جاز ذلك الن

تنكح ادلرأة "األصلية، بل رمبا كاف موثقًا ذلا وعلى ذلك قوؿ النيب صلى ا عليو وسلم: 
."ألربع دلاذلا وجلماذلا وحلسبها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداؾ

احليلة ىذه ىي  ٗٔ
 .٘ٔ"توضع بالقصد األوؿ لذلك ادلقصود شرعاً  ائزة ولكنها ملاجل

                                                           

13
  .ٚٙٗٔ :حدي  رقمكتاب الرضاع، باب خري متاع الدنيا ادلرأة الصاحلة، ،  صحيحو يف مسلمأخرجو   

ٔٗ
 . ٜٓٓ٘يف صحيحو، كتاب النكاح، باب االكتفاء يف الدين، احلدي  رقم:  البخاريأخرجو   

ٔ٘
 .ٕٓٔص ، الحيلزلمد ادلسعودي،   
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كما كانت ادلقاصد التبعية للزواج كثرية وليس على أي رجل جناح أف يقصد بو 
أمورًا بشرط أّّنا شرعية، كما قصد رجل من خالؿ النكاح يلب الرزؽ الواسع. ومن 

نِكُحوا وأَ ﴿: تعاىل ادلمكن أف ُتضاؼ ىنا أّف ىذا القصد يف حقيقيتو استناًدا لقولو
األَيَاَمى ِمنُكْم والصَّاِلِحيَن ِمْن ِعَبادُِكْم وإَماِئُكْم إن َيُكونُوا فُ َقَراَء يُ ْغِنِهُم اللَُّو ِمن 

 [ٕٖ]النور: ﴾َفْضِلوِ 
فيّتضح شلّا سبق أّف قصده ليعتز بادلرأة اليت تزّوجها مل تناقض مقاصد شريعة 

وية. وذلذا، تُعترب ىذه األمثلة من احليل النكاح يف اإلسالـ، بل أّّنا متابعة للسنة النب
 ادلباحة يف اإلسالـ.

ىناؾ من ادلرأة اليت حتتاج إىل فسخ النكاح وتريد ثالثًا: فسخ النكاح بالرّدة. 
االستعجاؿ بو ولكّنها مل حتصل عليها ألّف حق الطالؽ يف إيالقها بيد الزوج. ومن أجل 

عن اإلسالـ ألّّنا تعلم أّف الرّدة تفسخ احلصوؿ على الفسخ، اضطّرت ادلرأة أف ترتّد 
النكاح. فارتدادىا عن اإلسالـ حيلة ألف تتخّلص من النكاح وتعترب أّّنا مضطرة يف 
فعلها. وال شّك أّف ىذه احليلة زلرمة يف اإلسالـ ألّف الرّدة ليست حلوال ذلا بل بالء 

 مؤقتِّا.     عظيما وفتنة كربى لإلسالـ كما تكوف فتنة لديٍن الذي اعتنقها 
، وقد ةفسخ النكاح بالردّ احليلة زلرمة يف نفسها كاالحتياؿ على قاؿ ادلسعودي: "

أجاد ابن القيم يف ىذا الصدد فقاؿ: الطرؽ اخلفية اليت يتوصل هبا إىل ما ىو زلـر يف 
نفسو حبي  ال حيل مبثل ذلك السبب حباؿ فمىت كاف ادلقصود هبا زلرما يف نفسو فهي 

وىي ما كاف ادلقصود منها ادلسلمني. وىذه ىي األمثلة يف احليل اظورة،  حراـ باتفاؽ
  .ٙٔ"زلرماً زلظوراً 

عن ادىا من زوجها، فارتدحق التخّلص  قاصدة فسخ النكاحوذلذا، ليس ل
مناقضة بادلقصود. فيثبت نكاحها وىي مضطرّة إىل أف ترد إىل زوجها ُحبِّا كاف اإلسالـ 

                                                           
ٔٙ

 .ٕٓٔص  ادلصدر نفسو،  
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تبنّي أّف الرّدة اليت تُقصد هبا الفسخ تُعترب احليل ارمة وىي غري  فهذه األمور ٚٔأـ ُكرًىا.
 مقبولة يف اإلسالـ صيانًة لكرامة ىذا الدين. 

يف ّنار رمضاف. إّف اجلماع يف ّنار رمضاف تؤّدي رابًعا: تغّدى أواًل قبل اجلماع 
طر بعض الناس إىل الكّفارة اليت تطلب من اجملامع أف يصـو شهرين متتابعني. وذلذا، أف

من صيامهم بقصد اجلماع ىروبًا من الكفَّارة. واالفطار من الصياـ كاف حيلة لقصدىم 
 اخلفي وىو اجلماع.

يساعد فيها ادلتحيل على بلوغ غرضو  أفوكذلك عامة احليل قاؿ القامسي: "
ويبطل غرض الشارع، وكذلك اجملامع يف ّنار رمضاف إذا تغدى أو شرب اخلمر أواًل مث 

ع قالوا ال جتب عليو الكفارة، وىذا ليس بصحيح فإف ضمو إىل إمث اجلماع إمث جام
ارة عليو فسبحاف ا األكل، والشرب ال يناسب التخفيف عنو بل يناسب تغليظ الكفّ 

ىل أوجب الشارع الكفارة لكوف الوطء مل يتقدمو مفطر قبلو أو للجناية على زمن 
وانقلبت كراىة الشرع لو زلبة، ومنعو إذنا ىذا من الصـو الذي مل جيعلو ا زلال للوطء 

 .ٛٔالشرائع."ااؿ، فتأمل كيف تتضمن احليل ارمة مناقضة الدين وإبطاؿ 
وواضٌح أّف ىذه احليل غري شرعية ألّف اإلفطار مع عدـ وجود الضرر احلقيقي 

 للصائم يعّد من مناقضات الدين الواضحة. 
قسم اإلشكاؿ والغموض يف احليل من أف  ييبقاؿ الشا .خامًسا: نكاح التحليل

قوؿ  اليت تتوافق ظاىرىا مع يلةاحلب األوؿالزوجة إىل مطلقها  حتّللنكاح الل؛ فإنو ىو 
َرُه فَِإْن ﴿ا تبارؾ وتعاىل:  فَِإْن طَلََّقَها َفاَل َتِحلُّ َلُو ِمْن بَ ْعُد َحتَّى تَ ْنِكَح َزْوًجا َغي ْ

َعَلْيِهَما َأْن يَ تَ َراَجَعا ِإْن ظَنَّا َأْن يُِقيَما ُحُدوَد اللَِّو َوتِْلَك ُحُدوُد اللَِّو  طَلََّقَها َفاَل ُجَناحَ 
ن ُ  رجوعها إىل األوؿ بعد ، فإّف نكحت ادلرأة وإذا؛ [ٖٕٓ: ]البقرة﴾َها ِلَقْوٍم يَ ْعَلُمونَ يُ بَ ي ِّ

                                                           

17
، ٔ، )دمشق: دار الفكر، طالقواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاىب األربعةمصطفى الزحيلي،  زلمد  

 .ٜٔٗ، صٔـ(، ج ٕٙٓٓىػ/ ٕٚٗٔ

ٔٛ
قواعد التحديث من فنون مصطلح  ،القامسي، زلمد مجاؿ الدين بن زلمد سعيد بن قاسم احلالؽ القامسي  

 .ٕٕٖ-ٖٚٔص  د.ت(ة، د.ط، دار الكتب العلمي :لبناف )بريوت،، الحديث
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ادلقاصد بفهم  ولكّن النصوص الشرعية مل تُعرب بظاىرىا بل، كاف حالال  تطليق الثاين
.ضمنها الشرعية

: "نكاح التحليل مل يقصد بو ما يقصد ؿ السيويي رمحو اوقا ٜٔ
بالنكاح، إمنا قصد بو حتليلها للمطلق األوؿ بصورة نكاح زوج غريه، ال حبقيقتو، فلم 

وأيضا، فمن حي  كاف ألجل الغري ال ديكن فيو  .يتضمن غرضا من أغراضو اليت شرع ذلا
.رفا أو شريا؛ فلم ديكن أف يكوف نكاحا ديكن استمراره"البقاء معها ع

ٕٓ 
قاؿ سيد سابق يف "فقو السنة": "وىو أف يتزوج ادلطلقة ثالثا بعد انقضاء عدهتا، 

وىذا النوع من الزواج كبرية من كبائر االمث  .أو يدخل هبا مث يطلقها ليحلها للزوج االوؿ
ا ألّنّ حليل تؤدي إىل سقوط احلقوؽ . كما أّف إٔوالفواحش، حرمو ا، ولعن فاعلو"

. وذلذا، تعّد ىذه احليل من ت إىل الوقوع يف اـر وىو: عدـ إيفاء احلقوؽ للعبادأدّ 
 لكوّنا مشتملةتزيد إمثًا  كما أّّنا بالوسيلة اّرمة. صاحبها إالارمات ألّّنا غري مفيدة ل

 . ٕٕينوالكذب يف الد على مفسدة احلراـ وعلى احليلة واخلداع
بالتيس  -صلى ا عليو وسلم  -وىذا كذلك زلـر مساه النيب وقاؿ احلازمي: "

ادلستعار، كامرأة يلقها زوجها ثالثًا ىذه ال حتل ذلذا الزوج إال بعد نكاح زوٍج آخر 
فيتفق الزوج األوؿ مع اآلخر فيقوؿ: تزوجها وأنا أعطيك ادلهر وجامعها ويلقها لكي 

 . ٖٕ."لو يف الواقع، لو فعل ىذا ال حتل ألف نكاح التحليل بايلحتل لو. ولكنها ال حتل 
ومن اجلدير بالذكر إّف ىناؾ اخلالؼ عند ادلذاىب هبذا النوع من النكاح، كما 

زواج الل بال شرط، أي بدوف شرط صريح يف العقد على ذكر عنها الزحيلي: "إّف 
                                                           

ٜٔ
 .ٕٚٔ-ٕ٘ٔ، ص ٖج ،الموافقاتالشاييب،   

ٕٓ
 .ٜٜٖ-ٜٖٔ، صٔج، ادلصدر نفسو  

21
 .ٙٗ، ص ٕج (ـ ٜٚٚٔ -ىػ  ٜٖٚٔ ،ٖ: دار الكتاب العريب، ط)بريوت، لبناف ،فقو السنة ،سيد سابق  

ٕٕ
لفروق شرح القواعد واألصول الجامعة وا ، أمحد بن عمر بن مساعد احلازمي،احلازمي، أبو عبد ا  

-٘ٔ، ص ٖجد.ت(  ط،د.قاـ بتفريغها موقع الشيخ احلازمي، دروس صوتية  :)د.ـ والتقاسيم البديعة النافعة،
ٔٙ. 

ٕٖ
 .ٙٔ-٘ٔ، ص ٖجادلصدر نفسو،   
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الشافعية؛ ألف العقد استوىف التطليق، وإمنا بالنية والقصد الباين صحيح مكروه عند 
أركانو وشرويو يف الظاىر، وال يتأثر العقد بالباع  الداخلي أي أّنم ال يقولوف مببدأ سد 

ٕٗالذرائع بالقصد الداخلي"
فيّتضح شلّا سبق أّف ىذا النكاح معترٌب وصحيٌح يف ادلذىب  .
 الشافعي ولكّنو مكروه. 

ّف العلماء كّلهم مّتِفقوف على وىذا اخلالؼ يشتمل على صّحة النكاح فقط، وإ
أّف نكاح التحليل يف حقيقتها مرفوض يف اإلسالـ اعتبارًا لقصده البايل. وذلذا، فإّف 
نكاح التحليل يُعترب احليل اّرمة ألنّو مناقض القصد احلقيقي للنكاح يف اإلسالـ، فإّف 

 افًتاء الكذب يف دين ا.    فاعلها ملعوف إّما زللِّال وإّما زللَّال لو ألّّنهما اتّفقا يف
 و. الخاتمة

ختلصت الباحثة من ىذا البح  أف أُهية نظرية احليل يف اإلسالـ كبرية، وتستحق 
بالبح  الدقيق عنها. وبالتفصيل، وصلت الباحثة إىل بعض النتائج. استنتجت الباحثة 

كالنطق بكلمة أّف احليل يف األصل زلظورة إال يف بعض األحواؿ اليت أباحها اإلسالـ  
الكفر عند اإلكراه عليها. فاحليل يف اإلسالـ تنقسم إىل احليل اجلائزة واحليل ارمة. فمن 
أمثلة احليل اجلائزة يف األسرة ادلسلمة شرط ادلرأة على زوجها أال يتزوج عليها، فإذا تزوج 

ة ونكاح عليها جاز ذلا يلب الطالؽ. وقد تكوف كذلك احليل زلرمة كفسخ النكاح بالردّ 
نظرية احليل يف األسرة ادلسلمة. ومن رجاء الباحثة البح  مبوضوع  قد تّ التحليل. وهبذا، 

 أف ينفع ىذا البح  اليسري للجميع وتسأؿ ا الرمحة واالستعانة.  
  

                                                           
ٕٗ

، ٜج( د.ت، ٗ، طدار الفكر :)دمشق ،الِفْقُو اإلسالميُّ وأدلَُّتوُ  ة بن مصطفى الزَُّحْيِلّي،وىبة الزحيلي، َوْىبَ   
 .٘ٗٙٙص
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